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Valley Library Kutuphanemize hos geldiniz. Burada yararlanabileceginiz 
servisler sunlardir:

Kutuphane Saatleri:
Kutuphanemiz pazartesi- persembe gunleri arasi sabah 7:30 dan gece 1:00’e
kadar, Cuma gunleri sabah 7:30’dan aksam 10:00’a, cumartesileri sabah
10:00-aksam 10:00 arasi ve pazar gunleri sabah 10:00 dan gece 1:00’e kadar 
aciktir. Resmi ve idari tatil gunlerinde bu saatlerimiz degismeye mahsustur . 
Bu gunlerdeki saatleri ogrenmek icin 737 34 32’yi arayabilirsiniz.

Kitap/dergi/video,vs aramak:
Kitap/dergi/mikroform ve video kasetlerimizi internetteki katalogumuz Oasis 
araciligiyla bulabilirsiniz. Gazete veya dergilerde yayimlanmis makale 
ariyorsaniz bunlari kutuphanemizin database’lerini kullanarak bulabilirsiniz.
Yardima ihtiyaciniz olursa Reference bolumune sormaktan cekinmeyin. 

E-mail Kontrolu:
OSU ogrencisi degilseniz de kutuphanemizin belirli terminallerinden ucretsiz 
olarak internete girebilir, e-mailinizi kontrol edebilirsiniz. Bu terminallerin 
nerede oldugunu ogrenmek istiyorsaniz Technology Assistance bolumune 
basvurabilirsiniz. Eger OSU ogrencisiyseniz ORST/ONID hesaplarin izi 
kullanarak e-mailinizi kutuphanemizdeki bilgisayarlardan kontrol etmeniz 
mumkundur.

Fotokopi ve basimlar :
Kutuphanemizde bulunan yayimlardaki sayfalarin fotokopilerini cekmenizde 
hicbir sakinca yoktur. Her katta fotokopi makinamiz mevcuttur.
Makinalarimiz genelde kutuphanemizden temin edebileceginiz kartlarla 
calisir ama bozuk parayla calisanlar da vardir. Kutuphanemizde fotokopi 
ucreti sayfa basina 7 cent’tir. Eger mikroformlardan fotokopi cektiriyorsaniz 
bu ucret sayfa basina 10 cent’tir.

Ikinci kattaki cogu bilgisayarimiz printer’a baglidir. Eger internetten, 
kutphanemizin database’inden veya internet uzerindeki « online catalog »
katalogundan birseyler print ediyorsaniz sayfa basi 5 cent odemek 
mecburiyetindesiniz. Bu odeme islemini printerlarin yanindaki makinadan 
kartinizi kullanarak yapabilirsiniz.  

Fotokopi karti nereden temin edilir ?
Ikinci kattaki telefonun yanindaki makinadan bu karti alabilirsiniz. Eger OSU
ogrencisi degilseniz, bu karti cikarmak icin  ekstra 1 dolar odemeniz 
gerekiyor. Sonrada ne kadar para isterseniz ustune koyabilirsiniz. Ama eger
ogrenciyseniz yeni bir kart cikarmak yerine ogrenci kartinizi makinadan 
gecirip icine istediginiz kadar para koyabilirsiniz. (ogrencilerin kartlarina 
koyduklari para kampusteki restoran ve kafeteryalarda da islerin e yarar.)

Baska kutuphaneden kitap istetmek (Interlibrary Loan) :
Eger aradiginiz kitabi burada bulamadiysaniz baska kutuphanelerden 
istetebilirsiniz. Bu kitaplar kutuphanemize ulasir ulasmaz bir sizi arariz. 
Kitapla isiniz bitince de geri kutuphanemize birakabilirsiniz. Bu istetme 
servisini ancak bu universitede ogrenci, ogretim gorevlisi, veya calisansaniz 
size sunabiliyoruz. Bu islem ucretsizdir. Lutfen ayrintili bilgi icin Reference
bolumune gidin.
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Gazeteler:
Kutuphanemizde cogu yabanci ulkenin gazeteleri bulunmaktadir. BelkiTurk
gazetesi bile vardir.Merak ediyorsaniz « newspaper room » denilen gazete 
odasina gidip bakabilirsiniz. Ayrintili bilgi icin internet adresi : 
http://osulibrary.orst.edu/research/guides/news.htm ‘ e gidiniz. Ayrica
SCOLA adi verilen sistem sayesinde dunyanin cesitli yerlerindeki yayinlari 
izleyebilirsiniz. SCOLA gazete odasinin tam yaninda bulunmaktadir.

Kayip Esya Burosu:
Eger kaybolan bir esyaniz varsa“Circulation Desk ” teki ilgililere 
sorabilirsiniz.

Bilmeniz gereken onemli yerler:
“The Reference Desk ” adi verilen yerde calisanlar size kutuphanemizden 
ihtiyaciniz olan kitap, dergi’ makale’ video’ kaset’ microfilm, vs. gibi 
materyalleri saglamanizda yardim ederler. Buradakiler size “online catalog”
ve “database” lerin nasil kullanildigini da anlatabilirler. Lutfen yardim 
istemekten cekinmeyin . 

“Circulation Desk ” denilen yer almak istediginiz kitaplari makinadan gecirip
size odunc verir, kutuphaneye ait esyalari (bilgisayar, teyp gibi zimbirtilari 
mesela) size odunc verir, kendinize ait bir calisma odasi, dolap, grup calisma 
odalari, video izleme odasi, vs. istiyorsaniz odayi ve anahtari sizetemin eder.
Kaybolan esyalar buraya gelir. Ayrica buradan ogrenciyseniz evden internete 
ucretsiz girmek icin lazim olan ORSTWARE adli sistemi temin edebilirsiniz. 

“Technical Assistance Desk ” size bilgisayarlarla ilgili sorularinizda yardimci 
olabilir. Ayrica buradan odunc laptop bilgisayar temin edebilir, veya kendi 
laptopunuzu kutuphanemizin sistemine kaydedip kutuphane sistemim izden 
faydalanabilirsiniz. 

“Writing Desk ”e gidip size Ingilizce yazimlarinizda yardim etmesi icin 
biriyle randevu alabilirsiniz. Bunun icin ayrica kampusumuzde Waldo Hall
binasinda olan“Wrining Center”e de basvurabilirsiniz.

*Kutuphanemize yiyecek sokulmasi yasaktir.Cunku kutuphanemizdeki 
kolleksiyonumuzun hasar gormesini istemiyoruz. Eger icecek sokmak 
istiyorsaniz lutfen dikkatli olunuz ve kapali, dokulmez bir kabin icine 
koyunuz. Tesekkurler. 


